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المَعهَدََالبَابَ َويََالشَرقَيَ َ
فَيَخَدمَةََالشَرقََالمَسَيحَيَ َ

َ

مؤخًرا حتت عنوان " ٌ
زلزال َبينَاآلباءَاليسوعيّينَفيَالمعهدَالبابويَالشرقي" قد أثار بني األصدقاء يف
إ ّن املقال الذي نشر ّ

كل شيء ،وجب الثناء على الدقّة اليت متّ هبا ،وبأمانة،
املعهد نفسه – األصدقاء احلقيقيّني -مشاعر و أحاسيس خمتلطة ومتعارضة .قبل ِّ
أيضا تقدير الدقّة يف املعلومات املذكورة .ولكن ال ميكن إطالقًا تقدير ال صيغة
احرتام الكتابة املع ّقدة لألمساء والكىن الغري إيطاليّة .جيب ً
عنوان املقال وال التقييمات املع َّب عنها من قبل مق ّدم اخلّب.
يف عنوان املقالة يظهر جليًّا الصورة الغري مالئمة للـ "زلزال" ،حقيقة تستحضر فقط اخلراب واملوت .إذا أرادوا وال ب ّد إستخدام

أيضا "عاصفةَمفاجَئةَوَهبوبَلرياحََعنيفَةَ،التيَتحطَمََاألشجارََاألكثرََ
التصورات ،لكان األنسب إستخدام كلمة "عاصفة" ،ولرّّبى ً
ّ

عَرضةََلإلنحدار" .ولكن اجلميع يعرف أ ّن العاصفة تغسل ،تنعش ،ت ّدد ،وأنّه بعد مروراا تعل املكان اادئًا.

وفيما خيتص باالقتباسني اللّذين يص ّدقان بشكل غامض ومبهم على املقال ،جيب القول أ ّن التعبريات الكارثيّة املختلفة،
"الهزيمة"" ،المقامرةَعلىَالحياة"" ،ميدان َصراع َفارغَ،الَفائزينَوالَخاسرين" ،جيب إعادتـهم وباحرتام بالغ إىل املرسل .على الرغم
الشاملة من الّذين يتابعوهنم بانتظامّ ،إال
كل املواد الدراسيّة على املوافقة ّ
من أنّه ،وكما حيدث يف ك ّل ّ
مؤسسة أكادمييّة ،ال ميكن أن حتظى ّ
الطالب.
متاما توقعات ّ
أنّه صحيح ً
أيضا أ ّن الغالبيّة العظمى من تلك املواد الدراسيّة ترضي ً

من يتكلَم عن "هشَاشَ َةٌَفيَالعديدََمَنََالتعالَيمَ،موكلينََإلَىَمَعلّمينََقدَجمعواَبشكلََعشوائيََ،فيَحالةََانتقالََمؤقّتةَمَنَ

خرىَ َ،وقَدَق لّصَواَإلىَدرجةََأنّهََفيَأسابيعََقليلَةَيَجَبََأَنَيَدرسواَمَاَيَجَبََأَنَيدرسََفَيَفَصلَكامَل" يظهر عدم معرفة
جامعاتََأَ َ

حّت العام ،1971
ِّ
الرسالة املع ّقدة املوكلة إىل املعهد ّ
صوصا إىل كليّة العلوم الدينيّة الشرقيّة .اذه الكليّة ،واليت من العام ّ 1917
الشرقي ،خ ً
رقي ،متّ حتديداا من قبل املعهد نفسه ،وتنقسم إىل ثالثة أقسام :الاوت اآلباء ،ليتورجيّا وتاريخ.
احلق القانونّ ّ
حّت إقامة كليّة ّ
ي ّ
أّ
الش ّ
عني من خمتلِ الرتاثات والتقاليد الشرقيّة:
بدوره ،أثناء حتضري برنامج املواد الدراسيّة ،كل قسم من اذه األقسام ينفتح على نطاق م ّ
بيزنطي-ساليف ،كلدان ،ماالبار ،ماالنكار ،مارون ،قبطي ،أثيوب ،أرمن ،جورجي ،والعديد من الرتاثات الشرقيّة األخرى الغري مذكورين
انا.
ةَومَاقَبلَ َالخلقيدونيّة) أدخلوا ،منذ سنوات
املنوعة (الكاثوليكيّةَ،األرثوذوكسيّ َ
إلعطاء مساحة مناسبة هلذه الرتاثات الغنيّة و ّ
عديدة إىل جانب املواد الدراسيّة العاديّة ذات الـ ( )24ساعة دراسيّة َمفوظني للمجاالت الكبرية ،مواد دراسيَة مكثّفة ذات الـ ()12
حتد حقيقي ،سواءً بالنسبة
ساعة دراسيّة ،الّذين يناقشون وبالتناوب كل سنتني من النَاحية العدديَة اجملاالت الصغرية .اذه العمليّة تنشئ ٍّ
لعميد الكليّة الذي دعي ألجل حتضري برنامج املواد الدراسيّة ،أو بالنسبة للسكرتري الذي جيب عليه أن يدرجهم ضمن التقوي األكادميي.
اسي كامل ،لما كانوا يكفون عشر سنوات من أجل التّخرج .ولك َن املعهد
لو أنّه كان جيب أن حيفظ لك ِّل ّ
مادة من اذه املواد فصل در ٌّ
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همته اي إيصال منهجيّة العمل إىل
البابوي
الشرقي ،على مثال ك ِّل م ّ
ؤسسة أكادمييّة أخرى ،ال يدعوا إىل تلقني ك ِّل العلم واملعرفة؛ م ّ
ّ
ّ
الطالب اليت ستسمح له باملسري قد ًما من تلقاء نفسه.
ي مكان آخر ،تعرف برناجمًا دراسيًّا
ميكن القول ،دون اخلوف من التناقض ،أنّه ال يوجد أيّة كليّة الاوتيّة ،ال يف روما وال يف أ ِّ
يمي
مف َ
سمى صغرية ،غالبًا ام غري متوفِّرين ،ال يف الكادر التعل ِّ
صالً هبذا الشكل والتعقيد .حاليًّا ،وّبا أ ّن اخلّباء يف اذه اجملاالت واليت ت ّ
حّت يف روما ،فمن الواضح إذًا أنّه جيب الذااب للبحث عنهم اناك حيث ام يوجدون ،مقرتحني موادام الدراسيّة
ال ّداخلي الدائم وال ّ
املكثّفةّ ،با يتوافق مع احلياة واألنشطة يف املؤ َسسة حيث يقيمون.
ص الرسالة الواردة يف الوثيقة التأسيسيَة
وي الشرق ّي مدع ٌّو ك َل يوم لإلجابة (تنفيذ) على حرفيَة ن ِّ
خالصة القول ،إ َن املعهد الباب ّ
األول  ،)1917تلك
" "Orientis Catholiciالصادرة من قبل احلّب األعظم قداسة البابا بينيديكتوس اخلامس عشر (يف  15تشرين ّ

لياَفيَرومَاَفَيمَاَيَتَعَلّقَ َبَالشَؤونَ َالشرقيّةَ" .اذا او الكادر التَعليم ّي ،مع علمه
َ
وبالتَحديد بأن يكون "المَركَزَالخَاصَللدََراسَاتَ َالعَ
ّبحدوديَة الطّاقم والوسائل املتاحة له ،يسعى جاا ًدا للعمل ،جام ًعا بني التعليم والبحث العلمي.

ابوي الشرق ّي يف األعوام األخرية يؤِّكدون أ َن املد ِّرسني ام ليسوا على اإلطالق "بَاحَثَونَ
املنشورات اليت أصدرت من املعهد الب ّ
وجه االتـِّهام ،-ولكن ام يبحثون ،جيدون وينتجون.
حتَىَمَرحلَةَالتقاعد"  -باحثني غري منتجني ،يف عقليَة من ي ِّ
يكفي أن نـتذ ّكر أعمال املؤمتر الدول "" Le vie del sapere in ambito siro-mesopotamico dal III al IX secolo
ل من Massimo Pampaloni JS ، Carla Noce :و Claudia Tavolieri
( 13-12أيّار  ،)2011روما  ،2013متَ برعاية ك ٍّ
)(www.orientaliachristiana.it؛ أو أعمال املؤمتر الدول للّيتورجيّا " The Anaphoral Genesis of the Institution Narrative
األول  ،)2011روما  ،2013متَ برعاية Cesare Giraudo
 26-25( " in Light of the Anaphora of Addai and Mariتشرين ّ
(www.prexeucharistica.org) SJ؛ أو سلسلة " La questione armena. Documenti dell’Archivio Segret Vaticano,
 ،"ecc.روما ( 2015-2013أربـعة أجزاء منها قد متَ نشرام وإثنني آخرين يف مرحلة الطِّباعة)Georges-Henri Ruyssen SJ ،
يضا " ،" Dizionario enciclopedico dell’Oriente cristianoنشر باللغة اإليطاليّة برعاية
) .(www.lilame.orgميكن أن نـتذ َكر أ ً
حد كبري (أكثـر من 2000
 Edward G. Farrugia SJيف العام  ،2000واليت على وشك أن تصدر الطّبعة اإلنكليزيَة منه مو ّسعة إىل ٍّ
السلسلة املرموقة "  ،" Patrologia Orientalisحتت إدارة  ،Philippe Luisier SJوال ِّسلسلتني
أيضا ِّ
صفحة) .ميكنـنا أن نـتذ َكر ً
" (28 volumi), " Patrimoine Arabe Chrétienو "Textes et " (11 volumi), "Patrimonio Cultuale Arabo-Cristiano
 (9 volumi)" Études sur l’Orient Chrétienوال يقِ كله انا.
األول ّ 1993بناسبة مرور  75ع ًام على إنشاء املعهد ،رَدد ما
إ َن احلديث الذي ألقاه البابا يوحنَا بولس الثَان يف  12كانون ّ
جاء يف الّبنامج الذي وضعه البابا بينيديكتوس اخلامس عشر يف العام  .1917كلمات مشرقة وبعيدة النَظر:
"أعزائي الـمد ِّرسني ،علِّموا اؤوالء ال َشباب القدرة على تذوق التكامل ،من أجل شوليَة اإلميان و َ
الالاوت .فليكن
ّ
البحث املنتظم منهج مدرس ٌّي من أجل فهم أفضل لشموليَة اإلميان ،وتلخيصه يف ال َشخص الوحيد يف املسيح ،إله
حقيقي وإنسان حقيقي ،ابن اآلب .الروح القدس سيـقود اكذا كل واحد إىل املشاركة يف الثَالوث األقدس ،ناز ًعا
صة ،حيث ميكنه أن خياطر بأن يصاب بالعقم.
إيَاه من التَـفتت يف العديد من املشاكل اخلا َ
صلة عن ال َشرق املسيح ّي
إعملوا بشكل إذ أ َن الطَالب ،يف فرتة إقامته ِّ
صل معرفةً مف َ
الدراسيّة يف معهدكم ،أن حي ِّ
صلون بتلك الطريقة
يدا ل ّالتينيّني ،سيكون بشكل خاص لل َشرقيِّني ،الَذين سيح ِّ
يف جممله :إذا كان ذلك مف ً
الوسائل املساعدة لتقدير الرتاثات املختلفة للكنائس الّذين يش ِّكلون الفسيفساء املنـ َوع يف ال َشرق املسيح ّي .واذا
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قد يـتطلَب إستئناف كبري على العمل املتـع ِّدد اإلختصاصات وعلى نشاط مو َحد بني الـمد ِّرسني :ال ترتَددوا
بالقيام به من أجل الثَمر الكامل جلهودكم لفائدة ط َالبكم.
تأ َكدوا من أ َن الِّليتورجيّا تشرك اآلباء ،اآلباء يساعدون على إعادة قراءة الكتاب املق َدس ،وليكن الَالاوت
اخلالصة التأمليّة هلذه (احلياة مع يسوع) ،مرتبطةً إرتباطًا وثي ًقا ،وباألحرى فلتكن خّبًة فريدة ،مع الروحانيَة ،وف ًقا
للنَموذج ال َسعيد الذي كان مشرتًكا بني ال َشرق والغرب".
يف انتظار الذي سوف يـقوله خليفة الق ِّديس بطرس ّبناسبة مرور مئة عام على إنشاء املعهد ،والذي سيقلق من الذي قد حدث
وي ال َشرق ّي قد عهد إىل اجلمعيَة اليسوعيَة ،واليت يف تارخيها الطَويل عّب قرون ،ويف
يف األيَام املاضية ال جيب أن ينسى أ َن املعهد الباب ّ
أحداث خمتلفة قد عرفت الكثري ،وبك ِّل تأكيد ،إذا نظرنا أبعد من العاصفة اليت اي اليوم على مرأًى من اجلميع ،سوف نشري إىل
الـمد ِّرسني والطالب ذاك اهلدوء الذي ج ًيعا يرغبونه وينتظرونه بماسة ،من أجل خدمة أعظم دائ ًما للكنائس ال َشرقيّة.
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